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ZONDAGSBRIEF 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar Mevr. K. Schipper, Van Steenbergenlaan 

7 en naar Dhr. A. van Amerongen, Mesdaglaan 38  Het zou fijn zijn als een 

gemeentelid de bloemen wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst 

melden bij de koster. 

Collecte:    
1e Collecte: .Hervormingsdag .Sola gratia, sola scriptura, sola fide. Wie weet 

nog wat deze woorden betekenen? Alleen door genade, alleen door de Schrift, 

alleen door geloof. Deze woorden stonden centraal in het leven en werk van de 

reformator Maarten Luther en zijn van grote betekenis geweest voor de kerk. 

Op deze zondag, de zondag voor Hervormingsdag, herinneren we ons dank-

baar de Reformatie. De collecte van vandaag is onder andere bestemd voor het 

werk van de generale synode en het bovenplaatselijke werk van onze kerk.  
2e Collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waar onder ook de activiteiten vallen 
die de kerk  verricht om de jeugd binnen onze kerk te activeren. Ook Kinder-

nevendienst, catechese en oppasdienst brengen extra kosten met zich mee.  
KND-collecte: Voor  de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tui-
nen. 
 
Berichten uit de Gemeente: 
-- Mevr. Lamberink-Winters is verhuisd naar  verpleeghuis Huize Nieuwoord 

Maarsbergseweg 22, 3931 JH Woudenberg 
- Mevr. van Kampen is opgenomen in het Militair revalidatie centrum Aarden-

burg. Molenweg 3, 3941 PW Doorn. 
-Dhr. E. Kapenga, Vondellaan 14, 3931 VB, is opgenomen in het Meander 

ziekenhuis, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort.  
 
Bijbelstudie Job: 
Morgenochtend 27 oktober om 10.30 uur is er weer bijbelstudie Job. Deze 

bijeenkomst is in De Voorhof en wordt geleid door ds. Dick Steenks 
 
Agenda: maandag 27 oktober, Duistere teksten: 
Een Bijbeltekst waarbij je je misschien afvraagt: “Wat staat hier nu en waarom 

staat het in de bijbel?”   Samen kijken we deze avond naar Genesis 6:1-4: Go-
denzonen die met menselijke vrouwen trouwen. Wat kan dit betekenen. Aan-

vang 20.00 uur in De Voorhof.  

 
 
10.00 uur          
Predikant          : ds. J. Plante uit Maarsbergen 
Ouderling van dienst             : Berthe Strengers 
Diaken              : Cor van Langeveld 
Organist              : Sander Booij 
Lector    : Berthe Strengers 
Koster              : Cor Stuivenberg 
 

Er is een liturgie.      

 
Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende 

de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 

 
 
 
 
 
 
18.30 uur Hof van Edendienst 
Ouderling van dienst             : Elly Kramer 
Diaken              : Sonja van Dijk 
Organist              : Piet de Vries 
Koster              : Anton Veldhuizen 
 
Met medewerking van cabaretier Ruurd Walinga uit Leeuwarden.  
 
 
 
 
 
Kerkdiensten volgende week: 
Zondag  2 november 2014  
10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek 
Collecte: Najaarszendingsweek - Opleiding Theologie Zambia. Van kerken die leeglopen, is 
in Afrika geen sprake. Het aantal actieve christenen groeit met de dag, maar goed opgeleide 

predikanten zijn schaars. Hermen en Johanneke Kroesbergen, uitgezonden namens Kerk in 

Actie, geven les  op de theologische universiteit van de Reformed Church of Zambia. De 

tachtig studenten komen uit zeven landen in Zuidoost-Afrika. “We stimuleren hen te geloven 

op hun eigen, Afrikaanse manier.” 
 
 
18.30 uur:  Geen Dienst 
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Alleenstaanden/gaanden: 
Vandaag, 26 oktober is er voor de alleenstaanden/gaanden in onze gemeente weer gelegen-

heid om met elkaar koffie te drinken in de soos. Gezellig even bijpraten en elkaar tot steun te 
zijn of iets leuks doen. Aan het einde eten we gezamenlijk. Kom gerust de deur staat open. 
 
Rommelmarkt: 
Op zaterdag 1 november organiseert de Kringloopwinkel Woudenberg de jaarlijkse rommel-

markt in en om De Voorhof. Vanaf 9:30 uur kunt u terecht voor de meest uiteenlopende spul-

len die anders in de kringloopwinkel te koop worden aangeboden. Wilt u uw huis of tuin nog 

wat opfleuren? Zoekt u een mooi sieraad voor bij uw winteroutfit? Luistert u graag muziek of 

leest u liever een goed boek? Neem de kinderen gerust mee, want ook voor hen zijn er veel 

leuke spulletjes te vinden. Bent u liever bezig of houdt u van competitie? Naast de verkoop 

zijn er diverse attracties zoals touwtje trekken, namen en gewicht raden, sjoelen en het beken-

de rad van avontuur waarbij diverse prijzen te winnen zijn. U hoeft niet op tijd thuis te zijn 

voor lunch, want er zijn diverse lekkernijen te koop en vergeet de welbekende oliebollen niet 

mee naar huis te nemen! En ook voor de gezelligheid moet u bij ons zijn! Er is een grote ver-

loting, waarvan de trekking aan het einde van de dag plaatsvindt. De opbrengst van deze dag 

wordt voor een groot gedeelte besteed aan goede doelen. Jaarlijks worden allerlei projecten 

zowel dichtbij huis als ver weg financieel ondersteund door de kringloopwinkel Woudenberg. 
We hopen op goed weer, een goede opkomst en een gezellige rommelmarkt  
 
 

Oliebollen bestellen? Hennipman bellen 2862173. 
 
O.P.A. ( oud papier actie) 
Met het ophalen van oud papier wordt jaarlijks een bedrag van ca € 10.000,- voor de kerk 
ingezameld. Hiervoor is de oudpapierploeg van De Voorhof, ter versterking van het team, op 

zoek naar enkele vrijwilligers die ca 3 keer per jaar willen helpen met het oud papier ophalen

( ca 3 uur per keer, op woensdagavonden). U kunt zich hiervoor melden bij Kees van Wolfs-

winkel tel.nr 0653-950899 
 
Lezing ds. Margriet van der Kooi ‘Verdriet is een Werkwoord’: 
Rouwen om het verlies van een geliefde, je baan, je gezondheid. Verdriet hebben omdat je 

kinderloos of single bent. Niemand heeft gestudeerd voor verdriet hebben en rouwen. Toch 

krijgen we er allemaal mee te maken. 
Er zijn mensen die zeggen dat het een weg is die je moet afleggen, maar verdriet lijkt vaak 

meer op een doolhof. Of een wenteltrap: soms denk je dat je in hetzelfde kringetje ronddraait, 

maar als je goed kijkt, verandert het perspectief toch. Rouwen is een persoonlijk antwoord op 

leed. Niemand kan je voorschrijven hoe het moet, maar er zijn wel een paar dingen die kun-

nen helpen. 
Margriet van der Kooi schreef er een boek over. Zij houdt zich daarbij vast aan de Grote Ver-

halen uit de christelijke traditie die al eeuwenlang richting wijzen. Ze geven geen antwoord 

op alle vragen over kwaad en lijden, maar bevatten wel genoeg antwoord om het met deze 

vragen uit te houden. 
 Voor wie: Alle belangstellenden  Datum: 10 november 2014  Aanvang:20.00 uur 
Plaats:De Koningshof  Kerkplein 1 te Doorn  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Oliebollen bestellen? Hennipman bellen 2862173. 
 
 
Bouwcommissie: 
Na de dienst is De Voorhof bouwcommissie in de hal aanwezig om de verbouwplannen toe 

te lichten. 
 
Cabaret-dienst zondag 26 oktober 18.30uur: 
Cabaretier-evangelist Ruurd Walinga uit Leeuwarden speelt op zondagavond 26 oktober 

om 18.30 uur zijn stuk Happen naar de Baas in De Voorhof, Hij leert dan de bezoekers 

waarom Jezus zijn toehoorders opriep vissers van mensen te worden. 
Het is een humoristische zoektocht naar geluk waarin Walinga nu eens geen typetje speelt, 

zoals in zijn tien andere stukken, maar zichzelf. 
In de show zitten verscheidene liedjes die op zijn cd 'Wie ben jij' staan.  
In 'Happen naar de Baas' probeert de cabaretier op allerlei manieren zijn geluk te beproe-

ven. Het gaat onder meer over verlangens.  
Uiteindelijk ontdekt de cabaretier waarom de hoofdpersoon van 'er loopt een man over het 

water' de mensheid vergeleek met vissen. Jezus riep immers zijn volgelingen op om 'vissers 

van mensen' te worden.  
Ruurd Walinga probeert verscheidene mensen aan de haak te slaan. Ook al voelt iedereen 

zich een visje in het water het is verfrissend om eens boven water gehaald te worden, zal de 

cabaretier bewijzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


